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School spaart voor Bianca

Maak ook het verschil

Meer dan 100 scholen sparen voor Hart 
voor Haiti, ieder op hun eigen manier. 
Sommige houden een jaaractie, andere 
doen mee aan het scholenplan en weer 
andere scholen adopteren een kind via 
het Kinder Adoptieplan (KAP).  
De Oranje Nassauschool in Rijnsburg 
heeft Bianca van 6 geadopteerd. 

‘Het prettige van dit project vind ik de 
binding die de kinderen ermee hebben.’ 
Aan het woord is Jannette van der Boon, 
leerkracht en lid van de zendingscommis-
sie. ‘Vooral de kinderen in mijn klas leven 
erg mee, omdat onze Bianca dezelfde 
leeftijd heeft.’ Dat enthousiasme is bij de 
kinderen ook duidelijk te merken.  
Wesley (5): ‘Op maandag nemen we centjes 
mee naar school, en dat gaat dan in een 
bakje voor Bianca. In haar land was een 
aardbeving en toen is alles ingestort.’  
Yannick (5) vult aan: ‘Ze woont in een 
kindertehuis, want de vader en moeder 
zijn dood of ze hebben geen geld om eten 
te kopen.’ Maar hoe komt het geld uit dat 
potje dan in Haiti terecht? Wesley: ‘Eerst 
moet je met het vliegtuig, dan met de bus 
en dan met de auto.’ En gaat juf Jannette 
dat dan brengen? De kleuters moeten heel 
hard lachen. ‘Nee joh, dat doet meneer 
Jan-Willem!’ (de conciërge, red). 
Lotte (6): ‘Met dat geld gaan ze dan nieuwe 
dingen bouwen: scholen, winkels, huizen 
en kerktorens.’ 

Soms sturen de kinderen ook iets op naar 
Bianca. Sifra (6): ‘We hadden allemaal een 
vlaggetje gemaakt en daar maakte de juf 
een slinger van. En die hebben we toen 
met een pak stiften naar Bianca gestuurd.’ 
Jannette vertelt: ‘Toen de kinderen een 
foto zagen waarop Bianca ons cadeau vast 
heeft, waren ze enorm verbaasd. Dat heeft 
echt de betrokkenheid vergroot. 

Het Kinder Adoptieplan (KAP) verbindt 

sponsors aan een kind op het kinder-

dorp. Op die manier wordt zowel geven 

in Nederland als ontvangen op Haiti 

heel concreet. Sponsors hier weten 

voor wie er gezorgd wordt met hun 

bijdrage, en jaarlijks worden ze bijge-

praat over de ontwikkeling van ‘hun’ 

kind. Voor de kinderen die een sponsor 

op het dorp hebben, is het bijzonder 

om te weten dat er in Nederland voor 

hen gebeden wordt en dat iemand hen 

waardevol vindt. 

Veel van de kinderen op het dorp heb-

ben een of twee sponsors. Toch zijn er 

ook kinderen die nog geen adoptieou-

ders hebben. In deze brief stellen we 

een aantal van hen aan u voor. Maar 

zelfs als alle kinderen aan een sponsor 

gekoppeld zijn, blijven er kosten-

posten over die niet gedekt kunnen 

worden met het KAP. Met uw gebed 

en (extra) gift maakt u dit werk in het 

kinderdorp mogelijk. Maakt u uw gift 

over op bankrekeningnummer (IBAN) 

NL76 INGB 000 5361685 ten name van 

Stichting Hart voor Haïti, Pijnacker, met 

vermelding van ‘actie KAP’. 

Alvast heel hartelijk dank!

Dit voorjaar komt zendeling Johan 
Smoorenburg weer naar Nederland.  
In die periode is hij beschikbaar 
voor spreekbeurten en gastlessen. 

Omdat Johan al meer dan 35 jaar in 
Haiti werkt, kan hij beeldend vertel-
len over het leven daar en het project 
dat hij leidt. Samen met zijn vrouw 
Wilcie is hij beschikbaar van 17 april 
t/m 16 mei en van 3 juni t/m 19 juni. 
Wilt u meer informatie of een afspraak 
maken met Johan? Neem dan contact 
op donateurscontact.

Voor ons als Protestants Christelijke basis-
school is het heel belangrijk om de waarde 
van delen mee te geven. We willen ze leren 
dat ze niets kwijtraken, maar er iets voor 
terugkrijgen.’

Verlof Johan en Wilcie



Als er een bericht over Mirca (blz.3)  
komt, scant Jantje Veuger het in en 
maakt kopieën voor haar familie. 
Met zijn allen dragen ze bij aan haar 
levensonderhoud. ‘Toen ze 18 werd 
kregen we bericht wat we ermee 
wilden. Een ander kind gaan spon-
soren, of doorbetalen zodat ze kon 
gaan studeren. Natuurlijk hebben we 
dat gedaan.’ Mirca is nu vierdejaars 
student medicijnen.

Het leven van de familie Veuger 
uit Tiendeveen (Drenthe) is 
nauw verweven met Hart 

voor Haïti. Behalve Mirca sponsort het 
echtpaar nog twee kinderen. Daarnaast 
adopteerden ze ook twee jongens als 
baby uit Haïti: Jonn Paul en Robbert, 
inmiddels 32 en 29 jaar oud. Tussen 
hun komst in werden ze verrast met de 
geboorte van hun dochter Esther, nu 30 
jaar. Vanwege hun onvervulde kinder-
wens waren ze op zoek gegaan naar de 
mogelijkheid een kind te adopteren.  
Ze hebben er nooit spijt van gehad.   
‘Ons eerste adoptiekind zou een meisje 
zijn’, vertelt Jantje. Ze overleed in een 
weeshuis aan hersenvliesontsteking. 
We rouwden om een kind dat we niet 
kregen. Mensen begrepen dat niet. 
Kinderen genoeg toch om te adopteren? 

Regelmatig gaan wij als bestuursleden 
naar Haiti om het team daar te ondersteu-
nen en om vinger aan de pols te houden. 
En altijd komt dan dezelfde vraag van 
donateurscontact: ‘Kun je nog iets meene-
men naar het dorp?’ 
De dames van donateurscontact verza-
melen het hele jaar brieven, kaartjes en 
cadeautjes die bedoeld zijn voor een kind 
op het kinderdorp. Zou je dit soort post op 
de gewone manier versturen, dan zou het 
nooit aankomen op Haiti. Daarom moet er 
in onze koffers dus regelmatig een plekje 
gemaakt worden voor deze  hartverwar-
mende gebaren.  
En omdat ik mijn bezoeken aan het 
kinderdorp vaak combineer met zakelijke 
afspraken in de Verenigde Staten, is de 
combinatie van mijn bagage op zijn minst 
opmerkelijk te noemen. 

Post komt dus vaak te laat op het kinder-
dorp aan: een verjaardag of kerst is allang 
voorbij tegen de tijd dat de kinderen het 
ontvangen. Er moet tenslotte maar net ie-
mand van ons team die kant op gaan. Toch 
zijn de kinderen er niet minder blij mee. 

Die post vertegenwoordigt iets: het feit dat 
er in Nederland iemand aan ze denkt, voor 
ze bidt en geld geeft voor hen. 

Is dit een pleidooi voor meer post richting 
het kinderdorp? Nee, zeker niet. Het is een 
bedankje voor iedereen die met giften -of 
die nou via het adoptieplan binnenkomen 
of op een andere manier- het werk voor 
deze kinderen mogelijk maakt. En een 
uitnodiging om te blijven geven voor de 
kinderen op Bon Repos. Het wordt gewaar-
deerd! 

Robin Vlug, voorzitter Hart voor Haïti

Postbode spelen

Toen Jonn Paul op komst was beleefden 
we alle perikelen die bij een adoptie horen, 
als samen zwanger zijn. Heel leuk.’ Robbert 
arriveerde als gehandicapte baby. Zeer 
slecht horend en geen kracht in de spieren. 
Eigenlijk hadden ze een tweeling gewild of 
een licht gehandicapt kind. Dit was ietsje 
meer… ‘Het heeft zo moeten zijn’, was de 
conclusie van Henk en Jantje en ze sloten 
hem in hun hart. In Nederland was er ten-
minste een kans voor hem.  
Het gaat goed met de jongens! ‘Met vooral 
Gods hulp’, voegt zijn moeder daar stee-
vast aan toe. 

In de laatste nieuwsbrief vroegen we u 
om een gift voor onze school. Inmid-
dels is het schooljaar alweer in volle 
gang. Dankzij uw giften kunnen we de 
leerkrachten en de materialen betalen. 
Daarnaast kunnen we een aantal kin-
deren van buiten het dorp helpen het 
schoolgeld te betalen, als hun ouders 
daar zelf echt niet toe in staat zijn. 
Bedankt voor uw gift! 

Familie met een ruim hart
Drie sponsorkinderen en twee 
adoptiezonen



De afgelopen weken is het door de 
presidentsverkiezingen onrustig geweest 
op Haiti. Er is weer veel geweld en er zijn 
protestmarsen waarbij al verschillende 
doden zijn gevallen, auto’s in de brand zijn 
gestoken en winkels zijn geplunderd.  
De meeste jonge mensen hebben absoluut 
niets te doen en deze demonstraties zijn 
een mooie gelegenheid om gewelddadig-
heden te bedrijven en te stelen. Velen 
weten niet eens waarom ze daar lopen. 
 
De bevolking van Haiti heeft alle vertrou-
wen in de politiek verloren omdat het land 
steeds verder achteruit gaat, ondanks de 
geweldige beloften die de politici doen. 
Niet meer dan 30 procent van de mensen 
die mochten stemmen hebben gestemd en 
dat zegt alles. We gaan weer een tijd van 
onzekerheid en geweld tegemoet.  
Bid voor ons dat het project en wij allen 
veilig hier doorheen komen.

Johan en Wilcie Smoorenburg

Voedsel, kleding, onderdak, ouderlijke 
zorg en liefde. Juist voor een kwetsbaar 
kind zijn ze onontbeerlijk om op te groeien 
tot een stabiele volwassene, die zijn 
verantwoordelijkheid kan nemen in de 
samenleving. In Haïti kun je dit gerust een 
uitdaging noemen. In de straten van Port 
au Prince en de omliggende steden zwer-
ven meer dan 200.000 kinderen.
De 155 kinderen in ons dorp zijn wees of 
verlaten door hun ouders omdat zij niet 
voor hen kunnen zorgen. We brengen hen 
de liefde van Jezus en doen ons uiterste 
best om te voorzien in alles wat zij nodig 
hebben. 

Weet dat deze kinderen opbloeien door 
de liefde die spreekt uit uw ondersteuning. 
Het kind weet: ‘Er is iemand die mij belang-
rijk vindt!’ Dankzij u als sponsor ontwikkelt 
‘uw’ kind een gezonde trots en identiteit 
waarmee het met vertrouwen zijn of haar 
weg kan zoeken naar de toekomst.

Constant Claudymir, psycholoog en 
manager Kinderdorp

Beste vrienden,

Kinderen bloeien 
op door uw liefde

Sponsorouders: 
Bedankt!

Mirca Saint Louis

‘Ik kwam als baby van zes maanden naar het dorp. Mijn moeder had niet de economische 
mogelijkheden om voor mij te zorgen. Ik heb goede herinneringen aan mijn leven op 
het dorp. Samen met andere kinderen en een tante woonde ik in een huisje, het was een 
echte familie. We kregen onderwijs, liefde en de kans om ons te ontwikkelen en keuzes 
voor de toekomst te maken. Na mijn vijftiende jaar woonde ik weer een tijdje bij mijn 
familie, maar dat was erg moeilijk. Gelukkig mocht ik weer terug naar het dorp om mijn 
studie af te maken. Dat gaat beter.’ 
‘Dankzij de hulp van Hollandse sponsorouders heeft Hart voor Haïti honderden kinderen 
kunnen helpen om vooruit te komen.  Ik ben mijn adoptieouders dankbaar dat ik dankzij 
hun steun mijn droom kan waarmaken. Ik ben nu in het vierde jaar van mijn medische 
opleiding op de beste universiteit van het land. Daarmee kan ik uitzien naar een goede 
toekomst als arts. Dankzij onze adoptieouders ontvangen wij als kinderen wat onze bio-
logische ouders ons hadden willen geven. En ons leven in het dorp behoedt ons voor de 
misère van armoede, besmettelijke ziektes en het risico om het verkeerde pad op te gaan. 
Dat risico ligt altijd op de loer in dit land waar het zo ontzettend arm is.  
Ik hoop dat mijn adoptieouders begrijpen dat hun hulp niet voor niets is geweest en wens 
hen toe dat onze grote God hen rijkelijk zal zegenen. Dat Zijn goedheid op hen zal zijn tot 
het einde van hun leven.’ 

Mirca Saint Louis is 23 jaar en wordt 
gesponsord door de familie van Jantje 
Veuger (blz. 2). Dankzij hun steun  
studeert zij voor arts aan de universi-
teit. Zij bedankt hen en andere adoptie-
ouders en legt uit wat dit voor haar en 
de kinderen betekent.

Er zijn nog veel meer kinderen die een sponsor zoeken! Neem contact op met donateurs-
contact als het Kinder Adoptieplan bij u past. Uw bijdrage van 32 of 64 euro per maand 
maakt het mogelijk dat we de kinderen huisvesting, scholing, voedsel, kleding etc. geven. 
Of anders gezegd: een thuis en een toekomst!   

Robenson Leroux (12)

Ook een kindje sponsoren? Deze kinderen zoeken nog een sponsor:

Djeniva Saint-Hilaire (10) Marc Edouard Michel (9) Kervens Bosquet (6)

Jarline Saint Vil (10) Dudevarline Joseph (14) Dudeline Joseph (14) Ruth Ketchina Dagene (1)



Al ruim dertig jaar sponsort mevrouw Herzog (87) 
uit Den Haag kinderen uit Bon Repos. Steeds drie 
tegelijk. ‘Ik denk dat ik al aan mijn derde of vierde 
‘setje’ bezig ben’, vertelt zij. Momenteel zijn dat 
Nahomie (15), Sandes (11) en Anne (10). 

‘Ik vind het fijn dat ik zo vanuit Nederland iets kan betekenen voor deze kinderen. 
Destijds zat mijn zus in het bestuur van Hart voor Haïti en zij had het allereerste sponsorkind. Door haar 
aangestoken besloot ik om er ook twee te gaan sponsoren. Eén daarvan was nog maar een baby.  
Zelf heb ik geen kinderen, en dan is het toch mooi om iets te kunnen doen voor deze kinderen die niets 
hebben. Hun foto’s stonden tussen de andere familiefoto’s. Mijn zus overleed al jong en ik nam haar 
sponsorkind over. Telkens als er één volwassen werd en ik daar afscheid van nam, vulde een ander kind 
die plaats weer op.’ 

‘Mooi om iets te kunnen doen voor deze kinderen die niets hebben’

Mevrouw Herzog vindt het altijd leuk als de kinderen haar een tekening of briefje sturen. En het maakt 
haar blij als ze in een verslag leest dat een van ‘haar’ kinderen een cursus heeft gevolgd waarmee het 
werk kan vinden. Maar zelf is mevrouw Herzog niet zo’n briefschrijver waardoor ze weinig contact heeft 
met de kinderen. ‘Ik geef eerlijk toe dat ik daar wat makkelijk in ben. En Frans is ook niet de eenvoudigste 
taal om in te schrijven. Ik vond het daarom wel heel erg mooi om in de vorige nieuwsbrief te lezen dat 
‘mijn’ kinderen als volwassene werk hadden gevonden. Geweldig dat zij zich kunnen redden. Het spreekt 
mij ook erg aan dat er buiten het dorp hulp geboden wordt, zoals destijds na de aardbeving. Zolang ik 
nog leef blijf ik kinderen op het dorp sponsoren.’
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Zending is niet een liefhebberij van een 
paar avonturiers, maar een ‘must’ voor 
elke christen die ook maar enigszins 
bewogen is over zijn/haar medemens. 
Daarom: blijf dit werk steunen!

Colofon

- Het is door de presidentsverkiezingen momenteel onrustig op Haiti. 

 Bid voor veiligheid voor het team en de kinderen. 

- Bid voor de kinderen die bang zijn door wat ze om zich heen zien en horen. 

- Bid voor voldoende middelen in deze financieel moeilijke tijd. 

- Bid voor Johan en zijn team: voor wijsheid bij de opvoeding van de kinderen en  

 het andere werk op het dorp

- Bid voor het verlof van Johan en Wilcie: dat hun werk hier vrucht mag dragen,  

 op welke manier dan ook. 

www.hartvoorhaiti.nl
www.facebook.com/hartvoorhaiti

Uw gebed voor Hart voor Haïti!

‘Hier ga ik mee door 
zolang als ik leef’

Trouwe sponsor


